Benvolgudes famílies,
En motiu de l’inici de la preinscripció properament, us comuniquem que el dimecres 5 de
maig a les 18 h realitzarem una Jornada de Portes Obertes, sobretot enfocada als
alumnes que vulguin iniciar estudis de batxillerat. Un membre de l’equip directiu us farà la
visita guiada i us explicarà tota l’organització del Batxillerat, en grups de 10. Si voleu
venir, cal que sol·liciteu cita prèvia per telèfon, al 93 868 47 08.

El període de preinscripció del batxillerat s’escau de l’11 al 17 de maig.

La

presentació de sol·licituds és telemàtica (en format electrònic o suport informàtic).
Podreu trobar tota la informació de la preinscripció a la nostra web www.inssantramon.cat
i a continuació.

Com puc fer la sol·licitud de preinscripció:
•

Enllaç per iniciar la sol·licitud:

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/preinscriute/sollicitud/

•

Podeu escollir el model de sol·licitud (suport informàtic o electrònica). Si no teniu
sistema d’identificació digital (certificat iDcat o DNIE o idat Mòbil) i no en voleu
crear un, heu de fer servir:
Sol·licitud en suport informàtic:
Us demanarà el núm. d’Identificació de l’alumne que us ha de lliurar el vostre
centre de secundària. Si no el teniu, sol·liciteu-lo al centre. També el podeu
consultar

a:

http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-

alumne
Ompliu el formulari i abans d’enviar-lo haureu d’adjuntar escanejada o fotografiada
la documentació d’identificació i filiació (DNI de qui fa la sol·licitud i pàgines del
llibre de família on estan inscrits els pares i l’alumne/a; DNI de l’alumne, si en té).
Si no s’adjunta la documentació obligatòria no podreu enviar la sol·licitud.

Si teniu certificat digital o en voleu crear un, podeu fer servir aquest sistema:
Sol·licitud electrònica:
Mitjançant certificat digital: idCat, electrònic, Cl@ve, etc. Si no es disposa de cap
certificat, us en podeu generar un de forma fàcil, l’idCat Mòbil, us expliquem com:
Accediu a l’adreça https://idcatmobil.seu.cat/ i trobareu les instruccions pas a
pas de com fer-ho. Per utilitzar l’idCAT Mòbil només cal introduir el número de
document d’identitat i el número de telèfon mòbil en el web on calgui identificar-se
electrònicament per fer un tràmit. Tot seguit es rep un missatge al telèfon, que
conté una clau d’accés per introduir-la en el web.
La sol·licitud electrònica només requereix adjuntar el llibre de família.

Vídeo. Com fer la preinscripció: https://youtu.be/7Jz8gYBFCFM

Informacions i recomanacions:
•

Cal tenir fotografiada o escanejada la documentació en el mateix dispositiu des
d’on es fa la sol·licitud. El llibre de família, si feu la sol·licitud electrònica; el
document d’identitat del sol·licitant i de l’alumne (si en té) i el llibre de família, si
feu la sol·licitud en suport informàtic.
Com fer la digitalització de la documentació: https://youtu.be/0l6JyatO37E

•

El nostre codi de centre és: 08042330. El necessitareu per indicar que us voleu
preinscriure a l’Institut Sant Ramon.

•

No es poden presentar dues sol·licituds en dos centres diferents pels mateixos
estudis.

•

Un cop realitzada la sol·licitud correctament, rebreu un correu electrònic amb el
resguard definitiu que us indicarà la informació verificada i si s’escau, la
documentació que heu d’aportar a l’apartat “modificació de la sol·licitud” no
més tard del 18 de maig.

Per qualsevol consulta, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres al 93 868 47
08 o enviant un correu electrònic a secretaria@inssantramon.cat

